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La Degenerado de Superregantoj
Krestaj oj, kiuj kreskas en trofruk tdona kampo degenera s・ 

Tio havas kau zon en tio, ke la kreskajoj trofas nenion, 
ĉirkaŭ si konkuri.

Tiu ĉi natura leĝo nedisputeble ludas ankaŭ en socia 
historio de la lioniar〇. En kiu ajn epoko superregantoj 
pereis kaj pereas efemere kaj mallongvive kiel sonĝo.

Tamen, estas sendube, ke la homoj esras pli alte pro
gresintaj vivadoj ol la kreskajoj. Interne de spirito de la 
homesta;oj arde flamiĝadas forta konscio de batalo kaj 
ŝprucadas senmorta sento ami bonon・ Margraŭ tio, kial la 
homesta^oj estas regataj de tiu leĝo same kiel la kreskajoj, 
kiuj ne posedas animon ? - Honestdire, tio havas kaŭzon en 
tio, ke la superregantoj en iu ajn tempo estis kaj estas 
krudaj homoj kiel la kreskaĵoj kaj ili ne estis kaj estas la 
homoj, kiuj reprezentas la homaron mem・

La degenerado de la superregantoj en la mondo fariĝas 
materialo de komedio kaj de tragedi〇・ Eĉ se ili tiel mala
peras kiel matena roso, t amen neniam nia koro batas dolore.

Ni varmege kaj sopireme atendas aperon de vere 
homaranaj superregantoj.

Trad. Koro.
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Al Celo!
Sub verda standardo al paca labor'
Ni iras, regnanoj de mondo,
Esper* en rigardo, espero en kor*;

Ni ĉiuj laboros kun pen； kun fervori 
Laboros amika en rond〇.

Senhalte, senlace ni iras al eei；
Kun ĝojo, kun luma rigardo.
Se iam per nuboj kovriĝos ĉiel'—

Ni kredas, ke ree ekbrilos verdstel',
Pli alte leviĝos standardo.

De fina triumf proksimiĝas jam hor',
Jam baldaŭ al celo ni venos, 
Feliĉon al mond, nia donos labor,,

Kaj miros homaro je nia :fervor',
Kun ĝojo en koro nin benos.

Ni iras senlace, nin gvidas Esper'
Kaj vojon lumigas verdstelo.
Jam baldaŭ ekregos feliĉo sur ter\ 

Foriros malĝojo, foriros mizerJ, 
Sennuba fariĝos Rielo.

Forgesos homar* pri malani', pri malpac,,
Fri sanga forgesos batalo ;
Kuraĝe 一 do, &atoj, antaŭen, sen lae'!

Ni iru al regno de lumo, de pac\ 
Al regno de Am' — idealo !..........

Georgo Deŝkin, 
(El.n Versaĵoj)
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La Knabo Trodorlotita
De Soseki Nacume・

(Daŭrigo)
Oni min kondukis en ĉambron tre malhelan, kiu trovi

ĝas sub la ŝtuparo.......... Estas neeble noktiĝi en tiel
sufokiga ĉambro!........... Kiam mi atentigis al tiu, kiu
portis miajn valizojn, ke mi tute ne ŝatas ĉi tiun ĉambron, 
li bedaŭresprime diris al mi, ke por momento la aliaj ĉiuj 
estas okupitaj, kaj, enĵetinte maldelikate miajn valizojn, li 
deiris. Ĉar mi ne povis helpi min, mi eniris en la ĉambron, 
kie, ŝvitante je tuta korpo, mi pacience travivis la premantan 
varmon. Post iom da tempo oni min vokis al bano, 
mi min jetis en la banujon kaj tuj mi elsaltis. En reveno 
de la banejo, ŝtelrigardante dekstren kaj maldekstren, mi 
trovis multe da ĉambroj neokupitaj, kiuj al mi ŝajnis aerumaj・ 
Ho, senhonte muloj ! ili min mensogis !..........  Poste kelnerinoj
alportis mian vespermanĝon・ Kvankam la varmego en la 
ĉambro premegis min, tamen la manĝado estis pli bongusta 
ol tiu en la pensiono en Toki〇. La kelnerino, servanta al 
mi, demandis al mi, de kie mi venis. Mi respondis al ŝi, 
ke mi venis de Tokio・ a Ĉu estas vere, ke Tokio estas 
belega urbo ?/' ŝi demandis al mi denove・''Sendube,M mi 
respondis al ŝi. Ĝus Itempe > kiam la kelnerino, post forporto 
je mia manĝilaro, iris al la kuirejo, granda eksplodo de 
ridego aŭdiĝis, sed eĉ tio ne estis inde min maltrankviligi, 
mi kuŝis en la lito t®・ Tamen mi ne povis endormi, ne 
nur pro la premanta varmo, sed pro ke estis tro brua 
ĉirkaŭ mi: kvinoble bruega ol en la pensiono.
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Fine, mi tamen falis en dormeton kaj sonĝis pri Kijo. 
Kijo manĝas troavide G ArneJon ,,(1) de Eĉigo, envolvitan en 
la folioj de bambuo kaj tiujn foliojn ŝi kune manĝis ankaŭ. 
Mi diris al ŝi, ke ŝi ne manĝu tiujn foliojn tial ke ŝi maL 
saniĝos..........  " Ne," ŝi respondis al mi, " kontraŭe, &
tiuj folioj de la bambuo estas tre sanigaj/J Kaj ŝi daŭrigis 
kontentigi sian apetiton・ Kiam, malfermante larĝe buŝon 
pro la mirego, mi ridegis, mi vekiĝis.......... La servistinoj
estis en malfermado je '' Amado .......... La ĉielo estis
bele hela kaj plene klara・

Ofte mi aŭdis, ke, kiam oni vojaĝas, oni devas doni 
gratifikacion, ke, se ne, oni devas esti negasteme akceptita. 
Povas esti, mi pensis, ke oni min enĵetis en tiel malhelan 
kaj malgrandan cambron, pro ke mi ne donis la gratifikacion ! 
Videble, pro ke mi estas mizere vestita kaj mi havas nur 
du mizerajn valizojn kaj ombrelon el atlaso. Hm, kam- 
paranaĉoj! vi kuraĝis malestimi min ; sendube, vi pensis, ke 
mi havas nur moneretojn en poŝo! Nu, mi donu la gratifi
kacion, por ke oni estu surprize konsternig让a! Kvankam 
ŝajnas malriĉa, tamen mi forlasis Tokion kun tridek E^oj 
en la poŝo, kiujn mi ŝparis el mia studkost〇. Dekalkurante 
el tiu sumo la vojaĝpagon kaj aliajn diversajn elspezojn, en 
la poŝo ankoraŭ restas proksimume dekkvar Enfoj・ La 
tutan mi povas doni al ili, ĉar mi ricevos de nuna monato 
salajron ĉiumona te. Ĉar la kamparanoj estas avare inaj, 
certe ili svenus de mirego, se mi donus al ili nur kvin 
Enfojn.

(Daŭrigota)
Trad. el Japana Lipgvo 

K. Kukuta.
〔1)GeJaienaĵo el hordeoj
(2) Sovfevmilo do la fenestro ĉe japana domo.
(3) Japana inono, samvarola kun unu Sin.

Rim. de la Trftduk.
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La Viando kaj la Terpomoj
De Doppo Kunikida

(Daŭrigo)
—Nu, tio estas interesa afero・ Forlogite de fervoreco 

de la interparolado, ni alvenis paroli sian opinion pri homa 
vivo. 〇ni atente aŭskultu oratoradojn plenajn je elstareco, 
kiuj elfi uadas kvazaŭ el fonto neelĉerpebla・

一 Ne, ne, mi jam eldiris preskaŭ ĉion, kion mi volis 
diri. Vi estas ne kompatinda filistro kiel ni, sed vera 
filozofo, tial ni volus havi la honoron aŭskulti vian opinion 
pri la demand〇・ Nu, tio ĉi estas deca, ĉu ne, sinjoroj ?, 
diris Kamimura, volante forŝoviĝi.

—Mi tre deziras aŭskulti vin, diris Okamoto, kiu 
e 吐 rinkis per unu tiro sian glason de vi ski 〇・

—Mia opinio, mi pensas, estas kontraŭa al tiu de 
Sro. Okamoto ; unuvorte, la idealo kaj la realeco ne povas 
marŝi para 一 estas tute neeble ke ili akordiĝu・

一 Tre bone! tre bone !, Iyama aplaŭdis lim
—Se, efektive, ili ne akordiĝas, mia idealo estos prefere 

sin submeti al la realeco ol al la idea!〇.

—Nur tio ?, en obtuza tono diris Okamoto, prenante 
en sian manon Ia duan glason・

—Ne estas bifsteko, tiel dira nte Takeuĉi ridegis laŭte ・
—Ne, ne, ĝi estas bifsteko, efektive ĝi estas bioteko 

aŭ, pli ĝustdire, stufa)〇.

―Do ĝi devas esti omleto !, serioze diris Macuki, la 
plej juna el la kunvenantoj, kun ruĝa vizaĝo kiel papriko 
kiu estis duondormanta silente isĝ nim.

—Ha, ha, ha............ ĉiuj kune ek ridegis・
—— Tio tute ne estas ridinda afero, malproksime de tie 

diris Kamimura, tute ekscitita・
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—Laŭekzemple ĉio estas tia. Se ni devas sin submeti 
al la idealo, ni estas devigitaj manĝi nur terpomojn; ne, ni, 
povas esti, tute ne povas eĉ manĝi ilin plu. Sinjoroj, kiun 
el bova）〇 kaj terpomo vi prefere ŝatas ?

—Mi ŝatas muke la bovaron, kun seriozmieno Macuki 
diris en dormema vo ĉ 〇.

—Sed la t erporno ordinare estas aldona; 〇 al Ia bifsteko, 
sinjoro kun vangharoj diris kvazaŭ nur li bone scias tion.

一 Estas vere ! La idealo estas aldonado al la realeco. 
Se la terpomoj mankos al ni, tio estas granda embaraso 
por ni, diris Kami mura kontentmiene rigardante la vizaĝon 
de Okamot〇.

—Ĉu ne estas vere, ke la terpomoj estas unu el ĉef- 
produktaioj en Hokkaido ?, demandis trankvile Okamoto.

一 Guste estis tiuj terpomoj, pro kiuj mi multe suferadis. 
Sro. Takeuĉi bone scias, ke, kvankam mi ŝajnas tiel，mi 
estas malnova diplomito de Doĉuŝa. En tiu tempo mi 
ankaŭ estis unu el fervoraj protestantoj, alivorte, mi estis 
ĉefa ano de partio " Terpomo/*

一 Vi.......... ?, diris Ijama strangmiene malfermegante
siajn okulojn, kies la palpebroj ŝajnis pezaj pro la dormemo.

—Neniam estas ridinde, ĉar mi estis ankoraŭ juna 
tiutempe・ Mi ne scias, kioman aĝon havis Sro. Okamoto, 
mi t amen estis dudekdu jaraĝa, kiam mi finis la studon en 
Doĉuŝa・ De tiu tempo jam dektri jaroj pasis for» Vere 
mi volus prezenti al vi, kiel mi tiutempe estis fervora kaj 
entuziasma ano de la partio: " Terpon】〇.'' Jam en la 
momento, kiam mi ankoraŭ estis ĉe la lernejo, aŭdinte 
rakonton pri Hokkaido, mi estis multe sopirema al tiu 
insulo. Ho! imagu, kiel mi estis puritano tiutempe.

一 Tiam, kompreneble, vi faris fortan decidon forkuri 
en la landon de libereco, forlasinte ĉi tiu malpurigitan 
landon, kiu estas la centro de japanujo ?, diris Okamoto, 
fikse rigardante la vizaĝon de Kamimura.
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一 Kaj poste, mi sufiĉe multe aŭdis detaladon pri 
Hokkaid〇. Kiam mi sciiĝis, ke iu el la protestantismaj 
misiistoj revenis el Hokkaido, tuj mi iris al tiu misiisto por 
aŭdi rakonton pri tiu insu!〇. Kaj ĉi tiu ankaŭ estis tro 
lerta fari al mi rakonton pri tiu insulo. Li rakontis al mi, 
ke la naturo tie estas lukse bela; aŭ, ke la riverego Iŝifcari 
fluas majeste ; aŭ, ke ĉiuloke kie Ia vido povas atingi, sin 
trovas nur arbarego post arbarego k. t. p. Mi tute estis 
blinde entuziasmigita de tiu pentrajo, kaj des pli mi fariĝis 
sopirema al Hokkaido, mia promesita lando. Tute sonĝante 
tion, kion oni rakontis al mi pri la lando de libereco, mi 
desegnis en mia kapo utopion tian : Antaŭ ĉio, je ŝvito ĉe 
mia frunto mi senarbigos virgan arbaron, plugos kaj tie 
semos ruĝajn fazeolojn..................

一 Ho ! kiel mi volus vidi tiun kamparanon tie !, diris 
Takeuĉi kaj ekridegis・

—Ne, sen ŝercmensogo, mi plenumis tion; pacience 
atendu, mi rakontos al vi pri tio iom post iom......... Iom
pos t iom la arbaro ŝanĝiĝis bone plugita kamp 〇. Grand
parte mi kultulis la terpomjn, ĉar se oni posedus la ter
pomojn, oni ne devas suferi por ĉiutaga vivo.

一 Jen denove komencigis rakonto de la terpomoj, 
kriis Macuki.

(Daŭrigota)
Tradukib el japana lingvo,

K・ Verda・

Dum ankoraŭ estas ne finita
La rikolto de rizplantoj, 
Jen la neĝ* komencis fali, 
Malbenitaj, ho, la kamparanoj !

V. KUNITABOa
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Cefverko ĉe la IIa Belarta Ekspozicio aranĝita 
de

Imperia Belarta Akademi〇.
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Pri la lla Ekspozicio de la Imperia 
Belarta Akademio

Laŭ ĉiujara ekzemplo, ĉe Ueno parko en Tokio, tiu ĉi 
jare ankaŭ estis aranĝita la lla ekspozicio de Pimperia 
belarta akademio, kiu estas la posteulo de la ekspozicio de 
eduka departement〇. Sed kiam oni pripenses pri tiu ĉi 
foja elcspozicio, al ni ŝajnas, ke pli bone sidas la nomo " La 
dekkelka ekspozicio de eduka departemento.'' Jam ne paro
lante pri la e Gropo maniera pentrado, en japana pentra)〇 

ankaŭ la sekretarioj ŝajne enfalis en anakronismon por 
elekti je lcenzuristoj Sroj・ Keiĉu Jamada, Ĉisei *Takatori, 
Kjŭho- Noda, k.匕 p., kiuj ĉiuj apartenas al la pentristoj de 
mainovamaniera japana pentraĵo, kvankam ili taŭge elektis 
la aliajn cenzulojn Sroj n Juppo Araki, Okoku Ko nos ima, 
k.t.p・ Kaj ĉu pro tio, ke multaj riproĉoj estis kontraŭ la 
tros eve rega elektado en la unua ekspozicio, tiu ĉi foje la 
nombro de relektita verkado en Ia fako de la japana pentraĵo 
duobliĝis kontraŭ tiu de Plasta jaro; malaltklasaj, malriĉaj, 
senkostaj verkajoj multege estas eksponitaj - senhez辻eme kaj 
preskaŭ fie re rne antan vidan toj, kaj sekve ĝi ŝajnas al ni, 
ke la nivelo de 1'ekspona)oj ĝenerale malaltiĝis・ Ke la 
senkostaj pro trodelikateco verkadoj de pentristinoj amase 
estas elektitaj, tio estas, kompreneble, strangega okazinta］〇 

post la inaŭgracio de P belarta ekspozicio de P eduka 
departement 〇.

Se kiam rimarkindaj verkadoj multege estas eksponitaj, 
niaj okuloj, kiuj estas malpurigitaj de malbonaj kaj senkostaj 
verkadoj, Ia okuloj jen estas memkonsolitaj de tia plezuro 
kiel oni eltrovus la oazon en la dezerto, kaj oni estus 
vigligata, sed bedaŭrinde tiu ĉifoje nur multegaj verkadoj 
enuigas kaj konfuzas la vidantojn, pro ke eminenta)oj pres- 
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kau ne sin t rova s・ La cenzuristoj aŭ pentristoj elektitaj 
voe done aŭ speciale sin metas en atomosfero ĉiame tro 
ordinara, krom Sroj Keigecu Kikuĉi, Koho Hiroŝima, k.t.p,, 
kaj ankaŭ flanke de elektitaj verkajoj, tia, kiom almontras 
verkadon nuancoplenan karakte r fo rtan kaj de kiu la decido 
de posteulo akre estas aperigita, eĉ iom ne sin trovas. 
Multo da la pen tristoj elektitaj uzas malgrandajn kanvasojn 
kaj palan koloron, malakran, maldensan, dek oraci ecan, kaj 
kies celon klare la vidan toj travidas. Aŭ alie ili ankaŭ 
verkas malgrandajn verkadojn de vidaĵoj, floroj aŭ birdoj 
kiuj sin trovas en la lumo ekster domo (tio ĉi, 
kompreneble, estas, ke ili daŭrigas sian vanan penadon 
inter la rnalperfekteco de P japana kolorilo daŭrigita kaj la 
nomo la japana pentristo/ĵ kiu daŭrigadas ĉagrenplenan 
rilaton al la eŭropa pentra］〇, jam de antaŭ longe); la 
pentritaj de maniero de Jamatoe (unu maniero de pura 
japana pentrado) tremalmaltiĝis, kaj kvankam la uzado de 
koloriloj pala aŭ verdega neniel malmultiĝis la lastan fojon, 
la uzmaniero tute ŝanĝiĝis (austataŭ tio ke preskaŭ mak 
aperis tiaj verkadoj al kiuj oni uzis multegajn kolorilojn, ne 
malmultiĝis tiaj • verkajoj, kies la fundamento estas uzi la 
malmulton da kolorilo.)

(Daŭrigota)
El japana lingvo,

J・H・

Jen la neĝo falas
El ĉielo griza.
Se la rizoj ili estus,
Mi ne devus morti de malsato.

K. V.
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Teo
Oni preparas t eon el,la junaj folietoj de teoarbe toj. 

Kulturataj teoarbetoj en japanujo devenis de Ĥinujo en mal
proksimaj jaroj・ Tamen, en japanujo diversloke kreskas 
sovaĝe teoarbetoj en mon tarbaroj kaj precipe en la suda 
parto de Kiusju» Kiam la alte starantaj arboj estis elhakitaj, 
la arbetoj plenĝuantaj la sunradiojn supren kreskas per sia 
tuta forto. Oni elprenas el ili junajn folietojn por esti pre
parata kiel teon. Sed la sovaĝajn arbetojn oni ne tiom 
multe utilas, kiom la kulturatajn.

La kulturmanieroj estas malsimilaj laŭ lokoj ・ En sud
provinco, kie sin ne trovas apud la fervojo 4< Teoĝardeno/1 
oni plantas la arbetojn dise en Ja randoj de kampetoj ne 
zorgante pri sterkado kaj ĉirkaŭhakad〇・ Oni tamen tie 
kolektas entute el ili sufiĉe grandan kvanton da la folie toj 
kaj tie eĉ kamparaj simpluloj ĝuas kompare bonkvalitan 
trinkadon. Oni tie pince kolektas la folietojn en malfrua 
printempo nur unufojon jare・ しa soligitaj arbetoj estas 
duonsovagaj kaj spite tio kreskas tre bele.

En la provinco Sizuoka, kie la teoindustrio estas plej 
disvolvita, oni vidas multe da teoĝardenoj laŭlonge de la 
fervojo. Tieaj teoarbetaroj tute estas devigitaj kreski malalte 
sub arta premo, kaj nenia signo de la natura karaktero 
estas videbla. Tie oni donas multe da sterko kaj per 
ĉirkaŭhako ne allasas al ili altiĝi, kantraŭe devigas ilin 
elpuŝi kiel eble plej multe da brancetoj, el kiuj oni facile 
povas pinĉpreni des pli da junaj bonaj folietoj・ Tie oni per 
tre zorgplena kulturado elprenas la junajn folietojn tri aŭ 
kvar fojojn jare・

Japanoj estas teoamantoj ； forprenu el ili teon, la vivado A 卜
fariĝas al ili mizera. Gi estas nemankebla cin taga necesa] 〇. 
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Estas multe da japanoj, kiuj ne fumas kaj ne drinkas, seci 
inter de infanoj ĝis maljunuloj sin trovas preskaŭ neniu, 
kiu ne trinkas teon multfoje ĉiutage. Kiam ajn oni akceptas 
hejme vizitanton aŭ vizitantojn, oni kutimas antaŭ ĉio ilin 
regali per teo.

I.a trinkata cle japanoj ĝenerala teo estas la tiel nomata 
verda・ La nigra aŭ ruĝa teo ankaŭ pli-malpli produktigas 
en japanujo, seci ĝi ne estas ankoraŭ populariginta. Ni 
trinkas la infuzadon per si mem ne aldononte al ĝi sukeron 
kaj lakton. Ni gustumas la veran puran guston kaj aromon 
de la verdte〇・ De la kutimo devenis la specialaj kultur
man iero de teoĝardeno en Uji， fama teoloko por la bon・ 
kvalita teo. Tio estas M la ĝardeno sub la kovro.0 De 2-3 
semajnoj antaŭ la disvolviĝo cle novaj folietoj en printempo 
oni kovras la tutan ĝardenon per ŝnurete plektitaj kanoj ? 
por ke la teoarbetoj kreskigu la plimolajn, plidolĉajn, 
pliaromajn junajn folietojn. El tiaj folietoj oni preparas tre 
bonan teon, kiun oni infuzas per akvo varmetig让a la bolitan・ 
Tiaspecan teon oni t rinka s pomalgrande ・

Oni ankaŭ preparas cl la folietoj de la kovrita ĝardeno 
la tiel nomatan niueligan teon, kiu ne konsistas el volvi gitaj 
teeroj sed el ne voi vi gitaj ・ Tion ĉi oni muelas kaj la pulvoron 
oni miksas kun bolakvo en granda taso;la miksaĵon oni 
kunskuadas per speciala ilo, por ke ĝi ŝaŭmigu. La ŝaŭmigi- 
tan miksaĵon, kies subtavolo estas freŝe verda pezeca suko, 
oni trinkas・ Koncerne al uzmaniero de la mueltco ekzistas 
malsimpla sistemo, de kiu konado estas konsiderata kiel 
unu el la faktoroj de bonedukita knabino.

Ce japanoj teo estas necesa por ĉiutaga vivo kaj 
ankaŭ ludas nemalgravan rolon por arta afero.

T・ Si疥emacu (Kagoŝima)
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Plimultiĝo de ma.lriĉuloj.
Antaŭ tri jaroj mi aŭskultis iun personon, ke malak- 

tive eo de la ekonomia mondo havas kaŭzon en tio, ke 
rizkosto plikariĝas. Kaj frapas miajn orelojn nun la diroj, 
ke malplikariĝo de la rizkosto estas kaŭzo de la malaktiveco 
de la ekonomia mondo. Kiu el tiuj teorioj estos vero ? 
Kompreneble, eĉ la rizo meni (agrenigos pri tio. Laŭ mia 
opinio la kaŭzo de la malaktiveco cle la ekonomia mondo 
kuŝas tute alie. Rizado en la mondo pligrandigas, kontraŭe 
malriĉuloj plimultiĝadas. Tio estas la kaŭz〇.

Kvankam oni volus savi tiun malbonan staton de Ia 
ekonomia mondo tiamaniere, k e oni intencas kuraci int esto- 
tifiilon, donante sanigaj on por nialariulo, neniam ĝi resaniĝos.

Trad. V・ Kunitar〇.

El Redakcio
Sro. 〇・ S・ en Berlin (Germanujo )・ Koran dankon pro 

viaj kuraĝigaj vortoj samideanecplenaj・
Sro. D・ 13. en Vladivostok (Siberio) Koran dankon pro 

via amikecplena kritiko pri nia revuo.

Koresponda Fako
Uun Linio： Sen 0.40 く4 respondkuponoj)-----Kabalo da 10%. por
3 enpresoj kaj 25% por 12 enpresoj.
Mallongigoj: L. = Letei•〇. P. = Poŝtkarto- M.=Poŝti narkoj. PI.= 
Poŝtkartoj ilustritaj. E.gEspa ran taĵo.

Sro. T/VOAS I AJSAKA- 0111n n listo), 779, Fimao, Hamadera, Osaka, 
Japanujo, deziras iiiterkarespondadi pri Esperanta, socia kaj labora 
problemoj kaj interŝanĝi PT. E.

Fino. MARGARET。ZUNA,-一Ko^suth-utce 18, Ujpest, Hungarujo, 
deziras korespondadi knn japajmj samideanoj.

Sro. HI DEO SUN ADA, Namba & Co, 30, A kas bicho, Kobe, Japanujo, 
deziras korespondadi kun tutmojidaj Samidean oj per PI.
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